
 Referat
Bestyrelsesmøde - DcH Sæby.
Dato: 20/12-21
Tidspunkt: 19:00 – 21:30
Sted: Hos Lone Madsen

Møde indkaldt af: Maria Afbud meldes til: 

Deltagere: Maria – Jytte – Lone – Jane – Arne - Tommy Afbud:

Udeblevet: Mødeleder: Maria

Referent: Jytte Kage: Lone

Punkt. Beskrivelse.

1.
Godkendelser Godkendelse af dagsorden:   Godkendt

2.
Orientering fra formanden

Vores afslutning sluttede lidt brat,medlemmerne
var med på at der ikke blev holdt noget på 
grund af corona.
Lokal konkurrencen gik fint
Festen om aften gik også fint, dog manglede
der nogle stykker.
Alle medlemmer er flyttet rundt, og dem der 
skulle slettes er slettet

3.
Orientering fra kasseren

Banken.
Drift konto:  45.706,20
Køkken konto:  7.341,44
I alt.        53.047,64

Årets slutning. 44.337,73  Ca.

Extra i tilskud har vi fået 363,40, fra kommunen

Der er registreret medlems tal til CFR, vi har i



år været op til 129 medlemmer

Vi har også været med i stik prøve kontrol, og 
der er ikke nogen efter regulering.

4.
Orientering fra udvalgene 

Trænerudvalg: 
Rikke Flinck træder ind som hjælpe træner 
på Allan nye C-hold.
Tranum
Pia – Jens Otto- Carlo - 
Hunde føre: Jane – Lone – Jannie.
Træner møde.
Brian spurte om hvis der var en hund man var
bange for, er det så ok at hunden får mundkurv 
på.
Man skal spørge en af vores konsulenter først.

Hus og materialeudvalg: 
Vi har fået nye skilte i klubben
Christian regner med at få de nye lys til
lysbanen,inden jul

Markudvalg: Intet nyt

Aktivitetsudvalg: 
Skal vi have lavet en dyrlæge aften igen sammen
med en adfærdskonsulent
Vi vælger en Tirsdag aften, Lone aftaler en aften 
med dyrlægerne.
Vi forsøger at holde fastelavn i år 
Lone laver opslaget.
Vi har bestemt det starter kl.11.00
Mon Ulla Bager

Køkkenudvalg: 
Hjælper er svære at finde til køkkenet,
Lone og Maria snakker med træner om det.

IT udvalg: Intet nyt

Sponsorudvalg: intet ny

Konkurrenceudvalget: 
Konkurrence kalenderen er udkommet
Vi har fået lov til at holde C,B og A
Vi er blevet enig om at hvalpene starter til lige
med vi andre,efter sommerferien
Lokalen bliver flyttet til  12 November



5.
Generalforsamling

Indbydelsen er sendt ud til tilmelding til suppe
Generalforsamlingen er kl. 19.00
Beretning og dagsorden er lavet og kommer
ud sammen med invitationen
Vi har valgt at droppe banko på grund af 
corona
Marie stopper
Bestyrelsen foreslår Jane Thomsen
Arne er villig til genvalg
Maria modtager genvalg
Ord føre, evt Jannie eller Gitte Laden

6.
Stander hejsning

Stander hejsning d.16/1-22 kl.10.00
Lone klare det
Der er gratis pølser/med brød

7.
Eventuelt

Kontingent med 2 hunde.
Hvis en person går på mere et hold er andet
hold halv pris (350,00)

Medlemmerne vil gerne have navn på 
pladserne evt lamineret skilte eller en stor 
plakat over pladsen.
Hvalpe socialisering d.15 og d.22 Januar

Får Susanne Houmann  julegave af klubben ?

Hvordan med gaver:



Næste møde: 14/2-22 Hos Tommy
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